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In deze fascinerende Nieuwjaarsreis per luxe privétrein worden 

muzikale evenementen, rijke historie en architectonische schatten 

op stijlvolle wijze met elkaar gecombineerd. 

U reist in een internationaal gezelschap met de comfortabele 

privétrein, de Golden Eagle Danube Express, uw ‘rijdende hotel’ 

tijdens deze rondreis. 

Reis mee met onze 9-daagse reis per luxe privétrein door Centraal Europa. 

Vanuit Boedapest reizen we door winterse landschappen en bezoeken enkele 

van de schitterende oude hoofdsteden in Centraal-Europa.

Nieuwjaar in Wenen
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Dag 1 - Amsterdam - Boedapest

KLM vlucht van Amsterdam naar Boedapest (niet inbegrepen). Bij 

aankomst wordt u opgewacht en naar het luxe Four Seasons Hotel 

Gresham Palace gebracht voor een verblijf van twee nachten. ’s 

Avonds geniet u in dit monumentale hotel van een welkomstrecep-

tie en diner. Hierbij ontmoet u uw medereizigers op deze feestelijke 

reis.

Dag 2 - Boedapest, Hongarije

Boedapest bestaat eigenlijk uit twee steden gescheiden door de 

rivier de Donau. De oude stad Boeda en het imposante Koninklijke 

Paleis domineren de stad met prachtige uitzichten over de Donau 

en het commerciële hart Pest. Onze stadstour omvat het Koninklijke 

Paleis, de St. Matthiaskerk en een panoramisch vergezicht over de 

stad vanaf de Gellertheuvel. We zien ook de Citadel, de Opera, de St. 

Stephans Basiliek, het Heldenplein en het stadspark.

De rest van de dag is ter vrije besteding. 

U kunt wandelen over de talrijke kerstmarkten verspreid over de 

stad. U kunt ook de historische Grote Markthal bezoeken waar u een 

enorme verscheidenheid aan heerlijke gerechten en wijnen aantreft. 

Of u gaat naar een van de beroemde thermale baden in de stad gaan 

voor een verfrissende, ontspannen middag.

Dag 3 - Keszthely, Hongarije

Na het ontbijt volgt de transfer naar het station en gaan we aan 

boord van de Golden Eagle Danube Express. Nadat u uw intrek hebt 

genomen in uw privé-compartiment vertrekken we voor onze eerste 

rit door de winterse landschappen van Hongarije naar het Balaton 

Uplands National Park. Via dit National Park bereiken we Keszthely 

aan het westelijke uiteinde van het Balatonmeer. Deze schilderachti-

ge stad staat vol grote herenhuizen waaronder het beroemde Feste-

tics Paleis, een overdadig barokke huis met koninklijke allure. Na een 

rondleiding door het paleis keren we terug in de trein en vertrekken 

richting Oostenrijk.

Programma
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Dag 4 - Oud en Nieuw in Graz en Wenen, Oostenrijk

Na het ontbijt beginnen we aan de verkenning van de fantastische 

stad Graz aan de voet van de Oostenrijkse Alpen. Na een busrit 

maken we in het oude centrum een korte wandeling naar de 

renaissance hofjes, binnenplaatsen en barokke paleizen. Tijdens een 

gastronomische lunch aan boord van de trein rijden we naar Wenen, 

waar we ons gaan voorbereiden op de feestelijkheden rond de jaar-

wisseling. In de middag heeft u de mogelijkheid om deel te nemen 

aan een sfeervolle Weense wals les. Ervaring is niet nodig!

De avond staat in het teken van het Nieuwjaarsgala diner gehouden 

op een prachtige locatie, het beroemde stadhuis van Wenen. Het 

Wiener Hofball Orchestra speelt prachtige muziek en natuurlijk kan 

er volop gedanst worden. Om middernacht kunt u vanaf het balkon 

van het stadhuis genieten van het prachtige vuurwerk.

Dag 5 - Nieuwjaarsdag in Wenen, Oostenrijk 

Gelukkig Nieuwjaar! We beginnen deze dag met een feestelijke 

brunch in het Palais Coburg, een prachtig voormalig paleis van de 

Habsburgers. In het paleis kunnen we kijken naar de live-uitzending 

van het Nieuwjaarsconcert door de Wiener Philharmoniker.

Als u wilt, kunt u het fantastische Paleis Schönbrunn bezoeken met 

de beroemde feestmarkt die dan nog open is.Als alternatief is er 

een bezoek aan het 12e eeuwse klooster Heiligenkreuz, even buiten 

Wenen. Na een rondleiding kunt u luisteren naar prachtige acapella 

zang door Cisterciënzer monniken van Stift Heiligenkreuz, een in-

drukwekkende belevenis.Tegen de avond keren we terug in de trein 

voor het diner en gaan onderweg naar Tsjechië.

Dag 6 - Cesky Krumlov en Praag, Tsjechië

Vanochtend bezoeken we de prachtige stad Cesky Krumlov, door 

UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Na een korte kennis-

makingsrit heeft u gelegenheid om de stad op eigen gelegenheid 

verder te verkennen. Tijdens een mooie lunch aan boord van de trein 

gaan we op weg naar Praag, één van de mooist bewaard gebleven 

steden in Europa. De stad aan de rivier de Moldau wordt gedomi-

neerd door de hooggelegen 9e eeuwse Praagse Burcht. 

Een oriëntatietour brengt ons op het Oudestadsplein met zijn vele 

historische gebouwen en het Astronomische Uurwerk. Ook zien we 

de 14e-eeuwse Karelsbrug en de Joodse Wijk. Later die middag ke-

ren we terug in de trein om ons om te kleden voor het bijwonen van 

een operavoorstelling, ‘s avonds in het Nationale Theater van Praag.

Programma
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Dag 7 - Praag, Tsjechië 

HWe hebben een volle dag om Praag verder te verkennen. 

Per historische tram rijden we door de stad de heuvel op naar de 

Praagse Burcht en de gotische St. Vituskathedraal. Het kasteel en 

de omliggende historische bouwwerken bieden een prachtig 

uitzicht over de stad en de rivier. De lunch wordt geserveerd in 

een restaurant, omgeven door architectonische schatten in deze 

‘Stad van de Honderd Torens’.’

De rest van de dag is vrij om feestmarkten te bezoeken of meer 

van de iconische bezienswaardigheden van de stad te bezichtigen 

die allemaal op loopafstand van het station liggen. Het diner wordt 

aan boord van de trein geserveerd als we onderweg gaan richting 

Slowakije.

Dag 8 - Kosice, Slowakije en Boedapest, Hongarije

We beginnen onze laatste dag met een bezoek aan een van de 

minder bekende juweeltjes van Midden-Europa, Kosice. De stad is 

prachtig gelegen in een dal aan de oever van de rivier de Hornad. 

Het historische centrum telt vele kerktorens, rijkversierde openbare 

gebouwen en schitterende huizen. In 2013 was de stad Culturele 

Hoofdstad van Europa. We maken een rondrit langs de hoogtepun-

ten van de stad, waaronder het enorme ovale centrale plein dat vol 

staat met historische bouwwerken uit de 15e en 16e eeuw.

‘s Middags genieten we van onze laatste lunch aan boord van de 

trein waarna we arriveren in Boedapest. We logeren de komende 

nacht opnieuw in het Four Seasons Hotel Gresham Palace.’s Avonds 

is er een feestelijk diner ter afsluiting van deze fantastische reis.

Dag 9 - Boedapest - Amsterdam 

Na het ontbijt wordt u in de loop van dag naar de luchthaven 

van Boedapest gebracht voor de KLM-vlucht van Boedapest naar 

Amsterdam (niet inbegrepen). Er is ook een optie om uw verblijf 

in Boedapest met extra nachten te verlengen om zo meer van deze 

fascinerende stad te kunnen zien.

Programma
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Golden Eagle Danube Express

Uw cabin steward is altijd in de buurt en zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt. 

Aan boord kunt u overnachten in 2 typen compartimenten met eigen badkamer: Deluxe Class (7,7m2) en Superior Deluxe Class (8,6m2).

Uw trein

De Golden Eagle Danube Express is een luxe hotel op rails. U logeert aan boord in een 

comfortabel compartiment. U hoeft uw koffer maar één keer uit te pakken om te genieten 

van een boeiende rondreis door Centraal-Europa.



7

Reisinformatie

Gezondheid

Hoewel de reizen met onze privé-treinen uiterst comfortabel zijn, 

dienen de reizigers over een normale mentale en fysieke gezond-

heid te beschikken. Zij dienen goed ter been te zijn om tijdens 

excursies gangbare afstanden te kunnen lopen cq. te kunnen 

traplopen. 

Wij houden ons het recht voor om een reiziger van (voortzetting 

van) de reis uit te sluiten indien deze naar de mening van de tour-

manager of de meereizende dokter niet in staat is om de reis te 

volbrengen en/of onacceptabele vertragingen oplevert voor 

de overige deelnemers aan de reis (zie ook Artikel 15, lid 2 van de 

ANVR Reis-voorwaarden). Neemt u bij twijfel contact met ons op, 

zodat wij u nader kunnen informeren.

Persoonlijke headsets

Voor de excursies ontvangt u een lichtgewicht headset waarop u 

kunt luisteren naar de gids zodat u zich geen zorgen hoeft te 

maken dat u iets zult missen van zijn/haar uitleg. Bespaar als alleen-

reizende. Betaal geen toeslag voor alleengebruik; als u bij boeking 

aan-geeft een tweepersoons cabin/accommodatie te willen delen, 

kijken wij of we aan deze wens kunnen voldoen. 

Vanzelfsprekend gaan we hierbij uit van een mede-alleenreizende 

van hetzelfde geslacht. Indien deze mogelijkheid er niet is, dan heeft 

u de accommodatie voor alleengebruik en rekenen wij geen toeslag.

Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u, naast uw nachten aan boord van de Golden Eagle Danube Express, 

3 nachten in het luxueuze 5- sterren Four Seasons Hotel Gresham Palace of gelijkwaardig. 
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Vertrekdatum: 28 december 2022 en 28 december 2023 

Reisduur: 9 dagen 

Trein: Golden Eagle Danube Express 

Vertrek & reissom

Reissom vanaf 11.298,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een 2-persoons Deluxe Class Compartiment.

Ander type cabin:

Prijs per persoon o.b.v. een Superior Deluxe Class: 14.098,- 

Toeslag Deluxe Class compartiment voor alleengebruik: v.a. 5.700,-

Toeslag Superior Deluxe Class voor alleengebruik: v.a. 9.600,-
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Toeslag KLM vluchten in de business class op aanvraag.

• Reis per luxe Golden Eagle Danube Express privétrein volgens programma met 

5 nachten accommodatie in een privé-compartiment in de geboekte categorie

•  3 overnachtingen volgens programma in het luxe Four Seasons Hotel Gresham 

Palace (of gelijkwaardig) in Boedapest

•  Alle excursies en voorstellingen volgens programma

•  Alle transfers en bagage-service in het hotels en op het station

•  Alle maaltijden tijdens de gehele reis

•  Wijnen en andere drankjes tijdens de maaltijden

•  24 uur per dag thee, koffie, vruchtensappen en mineraalwater aan boord van 

de trein

•  Diensten van ervaren tourmanagers tijdens de gehele reis

•  Alle fooien

Niet inbegrepen: KLM vluchten Amsterdam - Boedapest v.v. • Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen t.w.v. 60,- • Optionele verlenging, voor of na de reis

• Uitgaven van persoonlijke aard • Drankjes in het barrijtuig • Reis- en/of annuleringsverzekering (desgewenst door Incento af te sluiten) 

• Calamiteitenfonds 2,50 per boeking en • SGR consumentenbijdrage 5,- p.p. • Reserveringskosten 30,- per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


